
Jaarverslag 2018 – CGK-Vrouw
We kijken dankbaar terug op het werk van CGK-Vrouw in 2018. Opnieuw mocht het werk op
de verenigingen en tijdens allerlei activiteiten doorgang vinden. De vrouwen uit onze kerken
werden via het contactblad en de website en facebookpagina op de hoogte gehouden en
geïnformeerd met allerlei artikelen, blogs en bijbelstudies. 

Naast  de reguliere verenigingsavonden kwamen de verenigingen samen in  kringverband.
Deze  bijeenkomsten werden  zowel  in  het  voorjaar  als  in  het  najaar  gehouden.  Meestal
wordt  hiervoor  een  spreker  uitgenodigd.  Ook  werden  enkele  jubilea  van  kringen  of
verenigingen gevierd. 

De landelijke  CGK-Vrouwendag vond plaats op 14 april.  Het was een heel feestelijke dag
omdat  de  Bond  Christelijke  Gereformeerde  Vrouwenverenigingen  haar  70e  verjaardag
vierde.  Met vele vrouwen kwamen we samen in Apeldoorn.  Het thema van de dag was
‘Vrouw!’ . Vrouwen uit de Bijbel en ons leven vandaag werden tijdens de diverse bijdragen
met elkaar verbonden. Mw. Alide Snitselaar leidde het thema in en prof. dr. G.C. den Hertog
verzorgde het slotappel.

In het middagprogramma kon er gekozen worden uit de volgende workshops: 
1. Lydia - verdiepingsworkshop 
2. Martha - hoe krijg je rust? 
3. Sara - onvervuld verlangen 
4. Rachab - geloof, hoop en liefde 
5. Dorkas - creatief met stof
6. Mirjam - een zingende vrouw
7. Anna - dag en nacht God dienen 
8. Rebekka - een biddende vrouw

De jubileumactie voor de 3 CGK-vrouwen Tabitha Kieviet, Margot de Greef en Petra 
Petersen werd afgesloten. Het leverde het mooie bedrag op van € 22.500-, Het is ons gebed 
dat het tot zegen mag zijn van de mensen die zij met hun werk in Senegal, Haïti en Papoea 
Nieuw Guinea bereiken! 

We namen op deze dag  afscheid van Rieneke Schoonderwoerd en Boukje Lambregtse als
bestuursleden en van Coby den Hartog als notuliste. We zijn dankbaar voor de tijd die deze
vrouwen (en met hen vele andere vrijwilligers) aan het vrouwenwerk (wilden) geven. Later
in het jaar nam Jeannet de Jong afscheid en is Geeske Visser het bestuur komen versterken. 



Op de Vrouwendag werd de  glossy Vrouw!  aan  alle  bezoekers  uitgereikt.  Dit  feestelijke
nummer van het contactblad is verschenen ter ere van de 70e verjaardag van de BCGV. 
In  november  verwelkomden  we  ruim  200  dames  op  de  themadagen  in  Eemdijk,
Siegerswoude en Zierikzee. Het thema van de dag was ‘Wandelen met God’. De predikanten
Droger en Fokkema hebben dit thema ingeleid. Na een lunch werd er in de middag een
wandeling gemaakt,  doorgepraat  over  het thema,  creatief  aan de slag  gegaan of  samen
nagedacht over sociale media. Het waren opbouwende dagen! 

In 2018 verscheen het contactblad, met artikelen, Bijbelstudies en informatie, 8 keer op de
gebruikelijke wijze en eenmalig als glossy. Het werk voor het comité Vrouwenbonden op
Gereformeerde Grondslag mocht doorgang vinden. Eén van de bestuursleden heeft zitting in
de stuurgroep Geloof in het gezin om zo dit belangrijke werk te ondersteunen en mogelijk te
maken.  Diverse  bestuursleden  waren  aanwezig  op  kringvergaderingen  en  jubilea  van
verenigingen en bij bijeenkomsten van zusterorganisaties. 

Door de inzet van vele CGK-vrouwen mocht het werk met en voor de vrouwen in onze kerk
doorgaan. Er zijn in totaal 117 verenigingen en bijbelstudiegroepen aangesloten met 1762
leden. Het werk werd gedaan in biddend opzien tot onze God, met het verlangen dat Hij
hiervan de eer ontvangt! 

Activiteiten 2019 
CGK-Vrouwendag ‘Veelbelovend’ Ede 26 maart 2019 


